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SORRISO GAÚCHA DO NORTE CONSCIENTIZAÇÃO CONFRESA

TRÂNSITO

CRUZEIRO

A atual
pontuação
nunca rendeu
acesso à
Série A

Multa menor
a produtores
envolvidos
em pesquisa

A missão do novo téc-
nico do Cruzeiro em busca do 
acesso à Série A do Campeonato 
Brasileiro não é nada fácil e tem 
um detalhe ainda mais impor-
tante: exige a conquista de uma 
façanha inédita na história da 
Série B. 
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SEGURANÇA REFORÇADA

A Vara Especializada de Meio 
Ambiente de Cuiabá desconsi-
derou o pedido das Ações Civis 
Públicas movidas pelo MP-MT, de 
multa de cerca de R$ 3 bilhões, 
contra a Aprosoja e 13 produtores 
que participaram da pesquisa 
agrícola científi ca para avaliar 
o melhor período de plantio de 
semente para uso próprio, não 
adentrando no vazio sanitário.
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O governador Mauro Mendes (DEM), afi rmou que a radiocomunicação digital é um marco na 
Segurança Pública de Mato Grosso, pois “impede os bandidos de escutar a conversa dos nossos 
agentes”.                  Página -3

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CHRISTIANO ANTONUCCI/SECOM-MT 

DIVULGAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que alte-
ra o Código de Trânsito Brasileiro. Mas todas mudan-
ças valerão depois de 180 dias da publicação da lei. A 
lei foi sancionada com três vetos.            Página -4

Lei muda prazo da CNH
e o limite de multas

Tecnologia que impede conversa de agentes é ativada 



    

As mentiras e “lorotas imbecis” de candidatos a 
um cargo público e políticos nas mídias sociais 
em todo o país, Cuiabá não é exceção, na verda-
de são, simplesmente, lastimáveis

Selada em jantar nesta semana, vem em boa 
hora a trégua entre o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). Após meses de conflitos, sur-
ge oportunidade para organizar a pauta econômica 
mais essencial.

Há urgência na discussão do Orçamento de 
2021. A busca por fontes de financiamento para a 
ampliação de transferências de renda às famílias po-
bres se transformou em enorme confusão, agravada 
pelo flerte do governo com novas pedaladas fiscais.

O problema está no presidente Jair Bolsonaro, 
avesso a decisões difíceis que afrontem qualquer 
grupo de interesse no período eleitoral. Mas está 
também em Guedes e sua equipe, que até agora se 
mostraram incapazes de oferecer opções factíveis 
que não desrespeitem o limite para os gastos fede-
rais inscrito na Constituição.

O respeito ao teto é essencial no contexto atual 
em que a dívida pública cresce sem controle. Solu-
ções populistas não funcionarão, pois levarão a uma 
crise orçamentária e ao descontrole econômico. Um 
bom começo seria dimensionar bem o desejado pro-
grama Renda Cidadã, especificando o público que se 
quer atender e o impacto potencial na redução da 
pobreza —para então debater o custo e de onde virá 
o dinheiro.

Bolsonaro já disse que não quer tratar do assun-
to antes das eleições municipais, o que pode ser boa 
notícia se o tempo for usado de forma construtiva e 
competente na construção de uma solução. Na prá-
tica, o desafio é abrir espaço no Orçamento, subs-
tituindo outras despesas sem criar malabarismos. 
Nesse sentido, o presidente da Câmara tem a visão 
correta.

A melhor opção para compatibilizar a amplia-
ção do gasto social e o ajuste das contas públicas 
é avançar com a chamada PEC Emergencial —pro-
posta que ajudará a conter despesas obrigatórias, 
sobretudo com a folha de pagamento dos servido-
res, incluindo a permissão para corte de jornada e 
salários. Como seu próprio nome deixa claro, o texto 
não constitui uma resposta para o longo prazo, que 
dependerá de medidas adicionais, como a reforma 
administrativa. Entretanto é necessário começar por 
ela, como disse Maia.

Outras pautas, como a reforma tributária, fica-
rão para o ano que vem. Até lá, Guedes faria bem em 
abandonar ideias como a recriação da CPMF e se 
concentrar no que é mais urgente e consensual.

Editorial

Organizar a pauta

ETERNO POSTULANTE
Um levantamento feito pelo site Po-

der360 mostra que ao menos 29 dos can-
didatos que concorrem na eleição deste 
ano no Brasil disputam pleitos ininterrup-
tamente desde o ano 2000. Um deles é de 
Mato Grosso. Trata-se de Emídio Antonio 
de Souza, que neste ano tenta uma vaga 
como vereador em Cuiabá pelo PSL. Será a 
11ª eleição que ele disputa. Neste período, 
Emídio conseguiu no máximo ser suplen-
te. Vale destacar que estão inclusas não só 
as eleições municipais, mas também na-
cionais.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo ficará bem!

“SOJA PIRATA”
A Justiça começou a sentenciar nas 

ações em que a Aprosoja é acusada de 
plantio de soja em período proibido em 
MT. Nas duas primeiras - das 14 interpos-
tas pelo MPE contra a associação e filiados 
que fizeram o plantio – houve condenação 
com a obrigação de pagamento de mais 
de meio milhão em multas e indenização. 
As condenações deverão ter reflexo na 
campanha eleitoral da associação, que no 
próximo dia 9 elege seu novo presidente. 
Concorrem Fernando Cadore, atual vice 
e ligado ao presidente Antonio Galvan, e 
Marcos da Rosa, que encabeça uma chapa 
que se diz “alternativa”.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Na prática, o desafio é abrir espaço no 
Orçamento, substituindo outras des-
pesas sem criar malabarismos. Nesse 
sentido, o presidente da Câmara tem a 
visão correta

“ “

O medo da Pandemia parece estar 
indo embora e, junto com ela o medo. 
Medo? Que medo? Certas autoridades 
governamentais blasfemam ao dizer que 
“todos estão bem servidos quanto ao tra-
tamento de saúde: os hospitais estão bem 
estruturados, profissionais competentes 
trabalhando a todo o vapor”.

Tudo em nome do amor. Não tem 
“base”. As mentiras e “lorotas imbecis” de 
candidatos a um cargo público e políticos 
nas mídias sociais em todo o país, Cuiabá 
não é exceção, na verdade são, simples-
mente, lastimáveis. São ladainhas que se 
repetem, entra ano, sai ano.

Em si tratando de candidato a um de-
terminado cargo público, nas próximas 
eleições, a palavra “PROPOSTA” haveria 
de ser considerada um juramento que, se 
eleitos e as tais não fossem executadas, 
passariam a ser crimes por blasfêmia, afi-
nal elas são registradas e homologadas 
pelas autoridades eleitorais. Mas...

Ainda existem pessoas que acreditam 
que o candidato que tem PROPOSTAS, 
certamente tem a solução dos problemas 
sociais. Pelo amor de Deus sociedade, dei-
xe de ser imbecil ou de se fazer de inocen-
te.

O fato é que, ao findar as eleições, os 
felizardos esquecem, ou fazem questão 
de não lembram da tal palavra. O povo, rs, 
rs, rs, rs, não vão passar de meros coita-
dos. Vão continuar a viver de favorzinhos 
que por ventura um ou outro lhe conceda. 
Tudo em nome da AMIZADE. Ledo enga-
no.

Críticos políticos também têm de-
monstrado certa insatisfação com relação 
à falta de verdade ou de inovação, criati-
vidade, nas declarações que abranjam so-
luções para o município ou para o Estado, 

Federação. Dizem-se conhecedores dos 
problemas, mas, do mesmo modo, têm as 
repostas como uma decoreba infantil, sem 
procedência que as justifiquem. De fato, 
ninguém tem o menor senso crítico ao res-
ponder aos analistas e cientistas políticos.

A razão de suas intenções ao pleitear 
um cargo público é ter a grata satisfação 
de que não serão “cortados na carne”. Frase 
essa – cortar na carne - que se tornou plata-
forma de campanha política para ludibriar 
a sociedade.

O ano de 2020 não existiu. Ele não pas-
sou de uma nuvem que apagou muitos e 
muitos sonhos. O medo de perder a vida 
sempre foi e será muito doloroso.

Todavia, perder um emprego e não sa-
ber por onde recomeçar e como recome-
çar também provoca problemas de saú-
de tão desesperadoras quanto. É terrível. 
Como fazer para cumprir com a sua pala-
vra, de se manter digno, honrando e respei-
tado? Como fazer para recuperar o tempo 
perdido?

Mas o povo tem os governos que me-
recem. Esse ditado é bem velhinho, já está 
caduco. Na verdade, quem seria o candida-
to certo? Onde ele está?

Como saber? A resposta haveria de estar 
no cumprimento de suas propostas. Mas..., 
se ele não as cumpre e não existe punição 
par tal realidade, por que deixar mentiroso? 
Enquanto isso a sociedade se vê no direito 
de exercer a sua função de eleitor, enquan-
to cidadão brasileiro que deseja ilustrar e 
registrar o seu respeito pela Democracia.

Que absurdo! A Pandemia alegrou mui-
ta gente que não se importa com o próxi-
mo, suas necessidades, aflições e desespe-
ros. Enquanto isso... os eleitos tornam-se 
autoridades, e vão passar a dormir em 
berço esplêndido eternamente, enquanto 
dure.

GILSON NUNES É JORNALISTA

Pandemia versus
interesses políticos

A fita e a pirataria
cursos que temos atualmente e as du-
plicações eram feitas de forma bastante 
rudimentar, com uma matriz “tocando” e 
as fitas piratas sendo gravadas. Aí come-
çava a perda de qualidade, uma pelo pro-
cesso em si, outra pelo desgaste da ma-

triz e, claro, o fator 
mais importante: a 
baixa qualidade das 
fitas utilizadas para 
gravação.

Os CDs, sucesso-
res diretos das fitas, 
prometiam o fim 
da pirataria, o que, 
evidentemente, não 
aconteceu e, segu-

ramente, não vai mais acontecer. Com a 
abundância de recursos disponíveis atu-
almente é impossível que alguma mídia 
se mantenha, de fato, “protegida”, res-
tando aos discos de vinil o status de se-
rem os últimos livres de tal prática.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-
-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/pagina-
docareca. Do mais um grande abraço, e 
até a próxima, se Deus quiser!
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Os meios tecnológicos fizeram com que a pirataria se tornasse algo 
“comum”, e os músicos acabaram entrando na “onda”, pois quanto 
mais conhecidos mais conseguem vender shows. Quem não está 
“feliz” com essa nova realidade é a indústria fonográfica que viu 
suas vendas desacelerando, contrariando o que se esperava com a 
popularização tecnológica. Nesses cenários, como lutar contra se 
mostrou ineficiente, só resta o caminho da readequação.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Esses dias falei sobre as fitas de áu-
dio (a famosas fitas cassete, ou, de forma 
abreviada, K7), que me acompanharam 
por muitos anos me ajudando a ter mi-
nhas músicas favoritas onde quer que 
eu estivesse. Mas quem acha que estou 
velho por conta dis-
so, uma notícia: estou 
ainda mais velho, pois 
meu primeiro conta-
to com mídias dessa 
natureza foi com o 
disco de vinil, aquele 
“bolachão” que, hoje 
em dia, é muito utili-
zado em decorações 
de ambientes ou co-
lecionados com carinho por aficionados.

Foi justamente com as fitas K7 que 
a pirataria começou a “fazer festa” no 
mundo da música. Piratear um disco de 
vinil, que em sua gravação feita de forma 
física, através de ranhuras na superfície 
do mesmo passa longe de ser uma tarefa 
viável. Mas as fitas são magnéticas, e isso 
significa que bastava colocar uma para 
tocar, outra para gravar e a estava feita a 
cópia.

Esse processo, evidentemente, foi 
“turbinado” logo de cara, com duplica-
dores capazes de gerar várias cópias em 
uma única reprodução da matriz.

Naquela época não existiam os re-

GILSON NUNES

Jogadores e membros do Cuiabá sofreram um susto no voo de 
volta de São Paulo para Mato Grosso. Chegando no Aeroporto Ma-
rechal Rondon, o avião que trazia a equipe passou por forte turbu-
lência e não conseguiu pousar. Segundo relatos de jogadores, o 
sobrevoo na baixada cuiabana durou em torno de 40 minutos. No 
momento, havia muitas nuvens e chuva na região, com a aeronave 
tendo que retornar para reabastecer em Goiânia.
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SUSTO NAS ALTURAS... 
A candidata ao Senado pelo Patriota, Coronel Fernanda, 

passou um grande susto ao seu avião ter de fazer um pouso 
forçado de emergência, logo após alçar voo na cidade de Prima-
vera do Leste onde fazia campanha. Ainda no local do acidente, 
a candidata disse que apesar do susto vai continuar sua missão 
na campanha. “Estou firme e forte e vou cumprir a missão do 
presidente e conto com todos. Eu sei que não tem sido fácil”, 
declarou em vídeo publicado nas redes sociais. A aeronave 
apresentou problemas e começou a cair minutos depois da de-
colagem em Primavera do Leste e que o destino era a cidade de 
Barra do Garças. Ela chegou a cancelar todos os compromissos 
de ontem e retoma sua agenda no dia de hoje. 

PRESTANDO SOLIDARIEDADE...
Após a divulgação do acidente com a aeronave da Coro-

nel Fernanda, vários políticos foram até às redes sociais prestar 
solidariedade à candidata. Entre eles os rivais na disputa pela 
cadeira no Senado. O tucano Nilson Leitão classificou como 
fatalidade o ocorrido e desejou pronto reestabelecimento às 
pessoas que estavam no avião e relembrou um caso parecido 
que aconteceu com ele com uma pane no avião na campanha 
de 2018. Outro a prestar solidariedade foi o candidato Eucli-
des Ribeiro do Avente, que chegou a enviar uma mensagem a 
Coronel Fernanda desejando reestabelecimento a ela e aos que 
estavam com ela e relembrou que utilizou a mesma aeronave 
no dia anterior quando volta de São Lourenço.

SERÁ QUE COLA?...
Ocorreu ontem na TV Vila Real em Cuiabá o primeiro de-

bate entre os candidatos ao Palácio Alencastro, a ausência ficou 
por parte do atual prefeito Emanuel Pinheiro que decidiu não 
comparecer. O motivo? Pinheiro alegou preocupação com os 
riscos de proliferação do coronavírus com a concentração de 
pessoas em locais fechados. Adversários e eleitores começa-
ram a questionar os reais motivos da ausência do prefeito no 
debate. Obviamente ele seria a vidraça mais desejada e estra-
tegicamente optou por não ter seus três anos e meio de gestão 
explorados pelos adversários.

DECLARAÇÃO DESASTROSA...
No mesmo debate promovido pela afiliada da TV Record 

o ponto alto foi o embate entre os candidatos Abílio Júnior 
(Podemos) e Gisela Simona (Pros). Em determinado momento 
quando o assunto em questão era o desenvolvimento de polí-
ticas públicas para as mulheres, Abílio desferiu uma resposta 
que chocou a todos ao dizer que “cargos eletivos não devem ser 
definidos por gênero” e que Gisela é uma excelente candidata 
“mesmo sendo mulher”. Abílio posteriormente chegou a pedir 
desculpas pelas falas desastrosas, mas há coisas que desculpas 
simplesmente não funcionam. Declarações como essas não ca-
bem mais no mundo atual.

SEM ESSA DE TCE...
Os boatos sobre o presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Eduardo Botelho (DEM) ser o favorito para ser indica-
do à uma vaga no Tribunal de Contas do Estado continuam for-
tes. Por isso mesmo Botelho fez questão de ressaltar que essa 
possibilidade não existe e que essas notícias não passam de 
fake News. Bom, vamos aguardar então o ano de 2021 quando 
a ALMT indicará o novo nome para conselheiro do TCE-MT, as-
sim como ocorreu em 2018 com o presidente da casa, deputado 
Guilherme Maluf. Botelho disse que está concentrado apenas 
em seu trabalho na Assembleia e nas campanhas municipais 
dos candidatos de seu partido.

ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS...
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) e o Tribu-

nal Regional Eleitoral (TRE-MT) irão promover na próxima se-
mana três lives com orientações sobre condutas, legislações e 
prestação de contas em período eleitoral, tendo como público-
-alvo os candidatos nas eleições deste ano, assessores técnicos, 
contábeis e jurídicos. As transmissões serão feitas no YouTube 
e Facebook. Para receber certificado de participação, é preciso 
se inscrever. Em Mato Grosso tem muitos candidatos necessi-
tando dessas orientações para deixarem suas campanhas mais 
eficazes e menos machistas.

BARRADOS NO PLEITO...
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TRE) mostram que 

até ontem (15) 113 candidatos tiveram a candidatura conside-
rada inapta, ou seja, os candidatos não poderão disputar o plei-
to. Para as eleições municipais em Mato Grosso, 12.746 pessoas 
apresentaram suas candidaturas, das quais 2.741 já foram apro-
vadas pela Justiça Eleitoral. Entre os que foram barrados pelo 
TRE estão 3 candidatos a prefeito: Júnior Pé no Chão (PC do B), 
em Sorriso, Lincoln Saggin (PL), de Torixoréu e Professor Mau-
rão, de Porto Estrela. Destes, apenas Professor Maurão ocorreu 
um problema de dupla candidatura, sendo necessário cancelar 
um dos registros. Os outros dois foram barrados por problemas 
na documentação.

DE OLHO NO PODER
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Tecnologia que impede criminosos de
ouvir conversa de agentes é ativada 
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), afirmou que 
a radiocomunicação digital 
é um marco na Segurança 
Pública de Mato Grosso, pois 
“impede os bandidos de es-
cutar a conversa dos nossos 
agentes”.

A nova tecnologia foi 
ativada na quinta-feira (15) 
pelo próprio governador, que 
operou uma transmissão 
com agentes de segurança 
em Rondonópolis.

O ato foi acompanha-
do pelo promotor de Justiça 
Mauro Zaque; pelos secretá-
rios de Estado de Seguran-
ça Pública, Alexandre Bus-
tamente, e de Gabinete de 
Governo, Jordan Espíndola; 
pelos comandantes da Polí-
cia Militar e Corpo de Bom-
beiros, coroneis Jonildo Assis 
e Alessandro Borges, respec-
tivamente; e por demais au-
toridades de Segurança.

“Não tenho dúvida de 
que nos próximos dois anos 
vamos ter um estado tec-
nologicamente muito bem 
equipado. Não é um desejo, é 
uma necessidade imperiosa 
caminhar ao lado da tecno-
logia, para prestar um servi-
ço com eficiência e custan-
do menos para a sociedade”, 
ressaltou o governador.

Mendes destacou que 
a radiocomunicação digital 
abrangerá as unidades da 
Polícia Militar, Polícia Judiciá-
ria Civil, Corpo de Bombeiros 
Militar, Perícia Oficial e Iden-
tificação Técnica e Sistema 
Penitenciário.

O principal ganho dessa 
ferramenta é que a transmis-
são passa a ser totalmente 
digital, com dados criptogra-
fados, ou seja, que não po-
dem ser interceptados pelos 
criminosos. Desta forma, não 
há possibilidade de bandidos 
“copiarem” a frequência de 
transmissão e ouvirem os di-
álogos mantidos entre as for-
ças de Segurança.

“É um marco na Segu-
rança Pública porque ela traz 
segurança na nossa comuni-
cação. Traz a confiabilidade 
que nós precisamos ter para 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT) vai 
analisar, nos próximos dias, 
medidas que devem inten-
sificar o combate à violência 
doméstica. Está em tramita-
ção o Projeto de Lei nº 873/20, 
que institui o Programa de 
Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher desde a Pri-
meira Infância, de autoria do 
presidente da Casa de Leis, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM).

Objetivo é promover a 
conscientização das crian-
ças sobre a importância do 
combate à violência contra a 
mulher, para que se tornem 
adultas fortes e conhecedo-
ras dos seus direitos. Dessa 
forma, o programa deverá es-
timular o combate através de 
linguagem apropriada à ida-

de; promover a atualização 
e a organização didática do 
corpo docente das creches e 
escolas, bem como informar 
aos pais o melhor modo de 
tratar sobre o assunto, para 
que o desenvolvimento acon-
teça de forma natural. 

Na proposta, Botelho 
demonstra a preocupação 
com o crescente índice de re-
gistros de violência domésti-
ca, que causa sérios danos à 
vida, à saúde e à integridade 
física, com consequências 
psicossocial, econômica e fí-
sico. “Temos que mudar esse 
cenário desde cedo. O proje-
to de lei vai ajudar a moldar, 
desde a tenra idade, o con-
ceito de que a violência con-
tra a mulher é ruim, é errado. 
Diante do presente cenário, 
observando a necessidade 
de políticas públicas para a 
conscientização também das 

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro vetou o pagamento 
de auxílio emergencial de R$ 
600 para profissionais do se-
tor esportivo. A medida esta-
va prevista no Projeto de Lei 
(PL) nº 2.824/2020, aprovado 
no mês passado pelo Con-
gresso Nacional e sancionado 
ontem (15) por Bolsonaro, na 
forma da Lei nº 14.073/2020.

A nova lei foi publicada 
no Diário Oficial da União, 
com vetos a 12 dispositivos e 
trata sobre ações emergen-
ciais para o setor esportivo 
brasileiro, em razão da pan-
demia de covid-19. Esses ve-
tos ainda serão analisados 
pelos parlamentares que po-
derão derrubá-los ou mantê-
-los. O auxílio emergencial 
aprovado é de três parcelas 
de R$ 600 para profissionais 

maiores de 18 anos e atletas 
e paratletas com idade mí-
nima de 14 anos que sejam 
vinculados a uma entidade 
desportiva, com renda fami-
liar mensal per capita de até 
meio salário mínimo ou ren-
da familiar mensal total de 
até três salários mínimos, o 
que for maior. Quem é titular 
de benefício previdenciário 
ou assistencial, recebe segu-
ro desemprego ou participa 
de algum programa de trans-
ferência de renda federal 
também não poderia receber 
o benefício.

Em nota, a Secretaria-
-Geral da Presidência infor-
mou que o veto a esse dispo-
sitivo foi uma orientação do 
Ministério da Economia, pois 
os trabalhadores do setor es-
portivo “já teriam sido abran-
gidos pelo auxílio emergen-
cial concedido em caráter 

A tecnologia foi ativada primeiramente em Rondonópolis 

Objetivo é estimular a conscientização desde a primeira 
infância 

A lei foi aprovada com vetos em 12 dispositivos 

SEGURANÇA REFORÇADA. A ativação nova tecnologia será expandida para todo o estado de Mato Grosso

CONSCIENTIZAÇÃO

ALMT estuda criação de programa de 
enfrentamento à violência doméstica

AJUDA

Bolsonaro sanciona com vetos auxílio
emergencial para o setor esportivo

Foto: Mayke toscano

Foto: Fernando Frazão/Pr

Foto: FaBLIcIo rodrIGUes / aLMt

crianças, tivemos a iniciativa 
de criar esse programa por se 
tratar de um tema de gran-

de extremamente relevante”, 
avalia o parlamentar, que fará 
ampla defesa em Plenário.

que as forças de Segurança 
possam atuar de maneira 
estratégica, coordenada, e 
efetivamente garantir o sigi-
lo do diálogo entre as nossas 
forças de Segurança, porque 
impede os bandidos de es-
cutar a conversa dos nossos 
agentes”, pontuou.

Inicialmente, a tecnolo-
gia será disponibilizada para 
a região metropolitana e, 
posteriormente, expandida a 
outros municípios.

“É uma grande aqui-
sição que vai trazer mais 
segurança para a Baixada 

nesta primeira fase, que será 
ampliada, e teremos essa 
tecnologia em todo o esta-
do de Mato Grosso até 2022. 
Será um dos grandes legados 
para o funcionamento e ce-
leridade da comunicação na 
Segurança Pública. Agradeço 
ao promotor de Justiça Mau-
ro Zaque, ao secretário Bus-
tamente, à Polícia Rodoviária 
Federal e a todos os nossos 
servidores da Segurança Pú-
blica, que trabalharam para 
colocar esse projeto em fun-
cionamento”, concluiu o go-
vernador.

Por Clemerson Mendes

geral a todos os trabalhado-
res brasileiros”. Além disso, 
para o governo, a medida “re-
presenta o agravamento do 
cenário deficitário das contas 
públicas federais e aumenta 
o risco de comprometimento 
da sustentabilidade fiscal no 

médio prazo”.
A medida também es-

tendia o auxílio a cronistas, 
jornalistas e radialistas espor-
tivos, sem vínculos emprega-
tícios com entidades de prá-
tica desportiva ou emissoras 
de radiodifusão. 
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Justiça reduz multa a produtores
envolvidos em pesquisa de soja
DA REPORTAGEM

A Vara Especializada de 
Meio Ambiente de Cuiabá 
desconsiderou o pedido das 
Ações Civis Públicas movi-
das pelo Ministério Público 
de Mato Grosso, de multa de 
cerca de R$ 3 bilhões, contra 
a Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja) e 13 pro-
dutores que participaram da 
pesquisa agrícola científica 
conduzida pela Fundação 
Rio Verde e Instituto Agris, 
para avaliar o melhor perí-
odo de plantio de semente 
para uso próprio, não aden-
trando no vazio sanitário. O 
valor acabou sendo reduzido 
para uma média de R$ 57,6 
mil por experimento.

Na última terça (13), a 
sentença, julgada proceden-
te, condenou as partes ao 
pagamento do valor corres-
pondente ao volume das se-
mentes colhido nos experi-
mentos, bem como ao valor 
a título de dano ambiental 
coletivo em R$ 57,6 mil por 
experimento (em média). 
Aprosoja e os produtores 
vão aguardar a publicação 
da decisão e avaliar juridica-
mente se irão recorrer.

“Destarte, entendo pro-
porcional e razoável a fixa-
ção do dano extrapatrimo-
nial ambiental coletivo no 

valor correspondente a R$ 1 
mil por hectare de área plan-
tada irregularmente, uma 
vez que melhor representa 
os critérios de fixação aci-
ma consignados (extensão e 
reparação do dano; fator de 
dissuasão para novas condu-
tas; e medida socioeducati-
va)”, diz trecho da decisão.

A indenização é mui-
to inferior ao que foi pedido 
pelo Ministério Público, que 
queria R$ 3 bilhões. Ainda 
segundo a decisão, após o 
pagamento pelo volume da 
soja produzido nos experi-
mentos, o mesmo poderá 
ser levantado e utilizado na 
condição de soja em grão 
comercial pelos produtores.

Aprosoja afirmou que 
respeita a decisão, porém 
segundo a entidade, a sen-
tença não levou em conside-
ração a validade do Acordo 
de Mediação assinado pela 
Superintendência Federal 
do Ministério da Agricul-
tura (SFA), pela Secretaria 
Estadual de Meio Ambien-
te (Sema), e pelo Instituto 
de Defesa Agropecuária de 
Mato Grosso (Indea-MT), que 
autorizou a pesquisa cientí-
fica dos plantios experimen-
tais.

“O Juízo do Meio Am-
biente levou em conside-
ração os argumentos do 
Ministério Público e da Pro-

DA REPORTAGEM

A taxa de inflação de fa-
mílias com renda muito mais 
baixa chegou a 0,98% em se-
tembro deste ano, três vezes 
superior à observada entre a 
classe com renda alta (0,29%). 
A constatação é do Indicador 
de Inflação por Faixa de Ren-
da do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

As famílias com renda 
muito baixa são aquelas com 
rendimento domiciliar men-
sal inferior a R$ 1.650,00. Já as 
famílias com renda alta são 
aquelas com rendimento su-
perior a R$ 16.509,66 por mês.

A pesquisa do Ipea cons-
tatou que a inflação aumen-
tou, de agosto para setembro, 
em todas as faixas de renda. 
Ela foi maior entre as pesso-
as com renda muito baixa, 
principalmente por causa da 
alta de preços dos alimentos, 

que responderam por 75% da 
taxa de inflação de setembro. 
Tiveram aumento de preços 
no mês, produtos como arroz 
(18%), óleo (28%) e leite (6%).

No acumulado do ano, 
a disparidade é ainda maior. 
Enquanto os mais pobres 
sentiram um aumento de 
preços de 2,5% na sua cesta 
de compras, os mais riscos 
tiveram alta de apenas 0,2%. 
Entre os alimentos que mais 
influenciaram essa alta de 
preços estão arroz (com alta 
de 41% no ano), feijão (34%), 
leite (30%) e óleo de soja (51%).

Outro grupo que in-
fluenciou essa alta de preços 
maior para os mais pobres foi 
habitação, com inflações em 
produtos como materiais de 
limpeza (1,4%) e gás de boti-
jão (1,6%).

Já entre os mais ricos, 
os alimentos e gasolina (com 
alta de 2%) também tiveram 

DA REPORTAGEM

A partir de 22 de outubro, 
as pessoas físicas que assina-
rem contratos novos de finan-
ciamento habitacional pela 
Caixa Econômica Federal no 
Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo (SBPE) pagarão 
taxas menores. O banco anun-
ciou há pouco a redução em até 
0,5 ponto percentual dos juros, 
que passarão a variar entre Taxa 
Referencial (TR) mais 6,25% ao 
ano e TR mais 8% ao ano, de-
pendendo do perfil do cliente.

O banco estima conceder 
mais de R$ 14 bilhões em cré-
dito imobiliário pelo SBPE, que 
financia imóveis para a classe 
média com recursos da pou-
pança, até o fim deste ano. Nos 
últimos 22 meses, a Caixa redu-
ziu os juros nos financiamentos 

da casa própria em 2,5 pontos 
percentuais. Em dezembro de 
2018, o mutuário pagava TR 
mais 8,75% ao ano, como me-
nor taxa.

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, apresentou 
o impacto da medida em uma 
simulação de financiamento de 
R$ 200 mil em 360 meses (30 
anos) na taxa mais barata ofe-
recida pelo banco. A prestação 
inicial, que somava R$ 1.958,48 
para financiamentos conce-
didos em dezembro de 2018, 
foi reduzida em 25%, para R$ 
1.568,52, nos futuros contratos a 
partir do dia 22.

Nas linhas de crédito cor-
rigidas pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que cobram IPCA mais 
2,95% ao ano, a diferença é 
maior. Beneficiada pela baixa 

DA REPORTAGEM
Com terraplanagem re-

alizada em 15 km na MT-129, 
a Associação dos Usuários da 
Rodovia MT-129 e Extensão 
(AMEX MT-129) iniciou a 
aplicação de impermeabi-
lizante em 500 metros da 
rodovia estadual em Gaúcha 
do Norte. O trecho contem-
plado com o material está lo-
calizado há cerca de 5 km da 
cidade e o trabalho tem sido 
comemorado pela comuni-
dade.

Nesta semana já come-
ça a aplicação da emulsão 
asfáltica. A pavimentação da 
rodovia não é apenas uma 
obra, é a concretização de 
sonhos, é o início da primei-
ra ligação asfáltica do muni-
cípio prestes a completar 25 
anos de emancipação, com 
terras de alto potencial pro-
dutivo, muitas riquezas, gen-
te batalhadora, e com cultu-
ras que somam ao cenário 
econômico, entre elas a soja 
que vem crescendo em área 
ocupada a cada nova safra.

A obra é resultado de 
uma parceria social entre o 
Governo do Estado de Mato 
Grosso e a Associação dos 
Usuários da Rodovia MT-129 
e Extensão (AMEX MT-129). 

A rodovia tem extensão de 
118 km, faz ligação com a 
MT-020, e está dividida em 
três trechos no projeto de 
pavimentação. A assinatu-
ra do primeiro trecho de 39 
km foi feita em maio e está 
localizado na saída da cidade 
sentido Paranatinga.

Para a pavimentação do 
primeiro trecho, serão inves-
tidos R$ 32 milhões, sendo 
85% custeados pelo Governo 
do Estado e 15% com arreca-
dações de produtores rurais, 
comerciantes e sociedade 
em geral através da AMEX. 
O repasse do Governo acon-
tece de cinco em cinco km.

Segundo o presidente 
da Associação, a expectati-
va é entregar um total de 25 
km de terraplanagem sendo 
10 km com a pavimentação 
asfáltica, ainda este ano. “Va-
mos tentar chegar com a ter-
raplanagem até a represa do 
Jaqueto até final do ano, não 
sei se vamos conseguir, mas 
vamos tentar. O pessoal está 
ajudando, produtores, co-
merciantes, empresas, cada 
um como pode. Estamos ti-
rando um pouco do bolso 
agora, mas vamos receber 
um tanto de volta do gover-
no do estado”, apontou Ari.

Foto: Divulgação

Aprosoja e produtores vão avaliar se irão recorrer

Informação foi divulgada pelo Ipea

Banco também renovou carência de seis meses para imóveis novos

Trecho contemplado com o material está localizado há 5 km da cidade

SERIA DE 3 BILHÕES. Valor acabou sendo reduzido para uma média de R$ 57,6 mil por experimento

PESQUISA

Inflação de famílias pobres é três 
vezes maior do que dos mais ricos

FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS

Caixa reduz juros a pessoas físicas

GAÚCHA DO NORTE

MT-129 começa a
receber capa asfáltica

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

curadoria Geral do Estado 
(PGE), de que o acordo não 
era válido, pois não teria tido 
a participação deste último 
órgão na Mediação. Todavia, 
a PGE não somente tomou 
assento na primeira sessão 
da Mediação, mas também, 
por meio da Subprocurado-
ria-Geral de Defesa do Meio 
Ambiente, tomou ciência do 
procedimento, e manifes-
tou no sentido de ser com-
pletamente desnecessária a 
manifestação da PGE, reco-
mendando a participação da 
Sema, Secretaria esta, que 
também assinou a autoriza-
ção para os plantios experi-
mentais”, explicou a associa-
ção. Além disso, segundo a 
Aprosoja, “nem a PGE e nem 
o Indea-MT tinham compe-
tência para anularem, por 
eles mesmo, o acordo de 
Mediação, como foi feito. Isto 
porque, a Lei Complementar 
nº 111/2002, em seu Artigo 8º, 
determina que essa atribui-
ção seria somente do Gover-
nador do Estado”.

A Associação e os pro-
dutores que participaram 
da Pesquisa ainda avaliam a 
possibilidade de recurso da 
sentença da Vara do Meio 
Ambiente, especialmente, 
porque o dano ambiental 
coletivo não ficou provado, 
conforme a associação de-
fende.

um impacto, mas a inflação 
foi aliviada por quedas de pre-
ços de itens como plano de 

saúde (-2,3%), mensalidades 
dos cursos de idioma (-1,5%) e 
de informática (-1,6%).

inflação em 2020, a prestação 
inicial para os novos contratos 
está em R$ 1.040,70, redução de 

46% no valor da parcela em re-
lação aos financiamentos con-
cedidos em dezembro de 2018.

“A presença de fer-
rugem-asiática nos expe-
rimentos foi mínima, se 
comparado aos plantios de 
dezembro, não sendo sufi-
cientes para demonstrar o 
dano que poderia advir com 
os plantios de semente para 
uso próprio em fevereiro. So-
mente uma Perícia Técnica 

poderia trazer segurança 
para o Juízo e para as partes 
sobre a constatação ou não 
desse dano. Todavia, esta 
prova, requerida pela Apro-
soja, foi cerceada na sen-
tença, o que pode ensejar a 
nulidade desta decisão”, afir-
mou a Entidade.

Ainda segundo apon-

ta a Associação, outro argu-
mento que não foi levado 
em conta na sentença foi o 
fato de a Aprosoja ter cha-
mado ao processo o Estado 
de Mato Grosso, como res-
ponsável solidário pelos ex-
perimentos, e por qualquer 
possível indenização nas 
Ações Civis Públicas.



LAMINADOS MATO GROSSO LTDA, CNPJ. 
35.929.601/0001-68. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Amplia-
ção de Atividade de uma empresa de Fabricação de madeira 
laminada e de chapas de madeira compensada, prensada 
e aglomerada, localizada no município de Marcelândia/MT. 
Não determinado EIA/RIMA.

VOLMAR LODI E OUTRA, CPF: 503.181.609-00, esta-
belecido na Fazenda Vô Amantino, localizada na Estrada 
Leonilda, Zona Rural, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Claudia/MT, a renovação da Licença de Ope-
ração (LO), para um secador no Município de Claudia – MT. 
Não determinado EIA/RIMA.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TERRA VIVA - COOAVIL, 
CNPJ: 04.250.037/0001-29, torna público que requereu à 
SAMA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso/MT, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) 
de Unidade De Recepção, Limpeza, Armazenagem e Con-
servação De Grãos, localizada no município de Sorriso/MT. 
Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

JOSIELLY CRISTINE PETERS, CPF 007.796.851-48, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença 
Previa (LP) e Licença de Instalação (LI), para a atividade 
de 5510-8/01 Hotéis, localizado na Rua das Goiabeiras, nº 
1753, no Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (Fabio H. - Projetos Am-
bientais - 66 99628-2246).

LAERCIO BATISTA DA SILVA, CNPJ n° 12.212.595/0001-
28, localizado na Avenida Marechal Tancredo Neves, 1276, 
Setor Norte, município de Colíder/MT torna-se público que 
requereu junto a Comissão de Municipalização de Licencia-
mento Ambiental do Município de Colíder /MT, a Licença de 
Operação Ambiental do MERCADO NOVO AÇOUGUE E 
MERCEARIA.

TORNEARIA HS LTDA, CNPJ: 39.365.766/0001-05, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO para serviços de usinagem, 
tornearia e solda, localizado na Avenida Ouro Preto, nº 355, 
Setor Industrial, município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

MITSUYUKI FUZIGAMI – ME , CNPJ: 08.865.706.00001.28 
torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente a Renovação da Licença de Operação – LO 
para atividade de serraria com desdobramento de madeira, 
localizada em Americana do Norte no  município de Tabapo-
rã - MT. Não EIA/RIMA.

EDINETE BAHIANO MENEZES DOS SANTOS 
51041359500 – MEI, CNPJ: 18.757.956/0001-06, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO para fabricação de móveis com 
predominância de madeira, localizado na Rua João Pedro 
Moreira De Carvalho, nº 557, Loteamento Menino Jesus I, 
município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

FLORIANO FRANCISCO 29822459149 - MEI, CNPJ: 
38.494.920/0001-36, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, pedido de ALTE-
RAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL do Licenciamento Ambiental 
da empresa TORNEARIA MENINO JESUS II LTDA - ME, 
CNPJ: 10.807.286/0001-75, para  FLORIANO FRANCIS-
CO 29822459149 - MEI, CNPJ: 38.494.920/0001-36, jun-
tamente com a LICENÇA DE OPERAÇÃO do processo de 
licenciamento nº 1052/2015, para atividades de serviços de 
usinagem, tornearia e solda, localizado na RUA dois, nº 183, 
Loteamento Menino Jesus II, no município de  Sinop/MT. 
Não EIA/RIMA. 

LIFTAI SAUDE INTEGRAL LTDA, CNPJ 35.486.179/0001-
13, torna público que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop, a Li-
cença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Opera-
ção para Atividade Médica ambulatorial restrita a consultas, 
atividade médica ambulatorial com recursos para realização 
de exames complementares, sito a Rua dos Lírios n°1304, 
Setor Residencial Norte, Sinop- MT, não determinado (EIA/
RIMA

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 025/2020 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS 
EM EVENTOS, CAMPANHAS E PROJETOS ATENDENDO AS NECESSIDA-
DES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas 
ANDRE ANTONIO SABINO – ME, com o valor total de R$ 38.999,00 (Trinta 
e oito mil novecentos e noventa e nove reais); CONFECÇÕES LC EIRELI, 
com o valor total de R$ 100.709,02 (Cem mil setecentos e nove reais e dois 
centavos); G&L INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, com o valor total de R$ 
104.036,00 (Cento e quatro mil e trinta e seis reais); LEIDE INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, com o valor total de R$ 202.623,47 (Du-
zentos e dois mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos); 
REZER FRUTUOSO & CIA LTDA - EPP, com o valor total de R$ 91.004,83 
(Noventa e um mil e quatro reais e oitenta e três centavos); S. M. GIUSTTI DE 
ARRUDA E CIA EPP, com o valor total de R$ 19.275,00 (Dezenove mil duzen-
tos e setenta e cinco reais). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam 
ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. 
Peixoto de Azevedo-MT, 15 de outubro de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro. 

Prefeito Municipal

Rafael Machado

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 001/2020, 

tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para construção 

de quadra poliesportiva no bairro Jardim Olenka, por meio do Convênio nº 

878796/2018, obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei 

N° 8.666/93. A Comissão Permanente de Licitação, cumprindo com as 

determinações legais, classificou a proposta apresentada de 

conformidade com os critérios estabelecidos na TOMADA DE PREÇOS 

001/2020, decorrido o prazo recursal sem quaisquer manifestações das 

partes interessadas. Assim sendo, tendo-se em vista a regularidade do 

procedimento licitatório, homologo o julgamento da Comissão 

Permanente de Licitação, dando como proponente vencedora a empresa: 

MARGUIA ENGENHARIA LTDA, com o valor total de R$ 481.529,65 

(quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e vinte e nove reais e 

sessenta e cinco centavos). A proposta apresentada foi a mais vantajosa 

para a administração municipal, razão pela qual ADJUDICO E 

HOMOLOGO a proposta vencedora do objeto da presente licitação.

Campo Novo do Parecis - MT, 22 de setembro de 2020.

PROCESSO LICITATORIO N° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeira Municipal

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2020

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 

de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 

2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 

torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 

033/2020 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Transporte de 

Resíduos Sólidos da Estação de Transbordo do município de Ipiranga do 

Norte – MT até o Aterro Sanitário”, a seguinte Empresa TRANSPORTES 

ZANESCO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 

06.085.151/0001-76, localizada na Rua Amor Perfeito, n.° 458 W, Bairro 

Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, CEP: 78.455-000, 

vencedora da presente licitação com valor global de R$ 235.734,00 

(Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Trinta e Quatro Reais).

Ipiranga do Norte – MT, 15 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2020
O SENHOR ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, Prefeito Municipal de 
Marcelândia, Estado de Mato Grosso, torna público a quem possa 
interessar que após a análise detalhada dos elementos constantes dos 
autos, RATIFICOU, Adesão nº 003/2020 a favor da empresa MANUPA 
COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
VEICULOS ADAPTADOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.093.776/0006-
04, objetivando a Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Ambulância de Fabricação Nacional, tipo SAV (Suporte Avançado de 
Vida) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento do Município de Marcelândia/MT, perfazendo o valor total de 
R$ 369.999,00 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e 
nove reais). A referida contratação dos serviços será através de Adesão 
na Ata de Registro de Preços nº 049/2020, proveniente do Pregão 
eletrônico nº 003/2020 da Prefeitura Municipal de Feliz Natal/MT. P U B L I 
Q U E – S E. Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2020.

AVISO DE ADESÃO N° 003/2020

Arnóbio Vieira de Andrade
Prefeito Municipal

O Município de Nova Mutum - MT, torna público o resultado do julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de 
empresa para execução de serviços de pintura e pequenos reparos dos 
espaços físicos do CREAS, CRAS e Conselho Tutelar, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico, a qual foi julgada fracassada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 031/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 15 de outubro de 2020.

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 093/2020

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 15 de Outubro 
de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preço 
para futura e eventual aquisição de óleos lubrificantes, fluidos e graxas 
para atender as manutenções preventivas realizadas nas máquinas e 
veículos pesados do frotas da secretaria de infraestrutura e obras. Das 
quais foram vencedoras as empresas: Itens 224477 com desconto de 
5,20%, 822994, 822996, 822997, 830571, 830572, 834340 cada item 
com desconto de 5,10%, 823004 com desconto de 5,30%, KIRST TRR 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 05.198.812/0001-07; Itens 209249, 
822998 cada item com desconto de 5,00%, 822993 com desconto de 
5,20%, 201818, 201819, 822940, 823005, 823191, 826972, 830610, 
830634, 834030, 834336 cada item com desconto de 5,10%, E. M. 
PUERTA - ME inscrita no CNPJ sob o número 05.028.849/0002-78. Não 
houve manifestação para interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Nova Mutum - MT, 15 de Outubro de 2020.

Pregoeiro



Atual pontuação nunca rendeu
arrancada com acesso à elite
DA REPORTAGEM

A missão do novo técni-
co do Cruzeiro em busca do 
acesso à Série A do Campe-
onato Brasileiro não é nada 
fácil e tem um detalhe ain-
da mais importante: exige a 
conquista de uma façanha 
inédita na história da Série B. 
Com apenas 12 pontos em 15 
rodadas disputadas, a equipe 
celeste precisa de uma ar-
rancada histórica para voltar 
à elite nacional. Jamais um 
time com essa pontuação 
conseguiu chegar entre os 
quatro primeiros ao final da 
Série B, desde que ela come-
çou a ser disputada por 20 
clubes, em 2006. A lista mos-
tra que, desde 2006, os times 
com a menor pontuação na 
15ª rodada a conseguirem 
uma arrancada que resultou 
em acesso, possuíam 19 pon-
tos: América-RN, em 2006; 
Ipatinga, em 2007; e Avaí, em 
2016. Ou seja: nenhum time 
com pontuação inferior a 19 
nas 15 primeiras rodadas - 
sete a mais do que o Cruzeiro 
possui atualmente - chegou 
entre os quatro primeiros 
após 38 jogos. Quando fala-
mos de briga para permane-

cer na Série B, após 15 roda-
das disputadas, o cenário é 
mais positivo, uma vez que 
seis clubes com pontuação 
igual ou inferior a do Cruzei-
ro conseguiram se manter 
na competição: Remo, Bra-
siliense, Vila Nova, Guaratin-
guetá, ABC e Ceará. O clube 
que quase conseguiu trans-
formar uma arrancada histó-
rica em acesso na Série B foi 
o América-MG. No ano passa-
do, o Coelho tinha 14 pontos, 
na 15ª rodada (dois a mais 
que o Cruzeiro) e chegou na 
última rodada, contra o São 
Bento, dependendo apenas 
dele mesmo para subir, ten-
do que vencer a partida. Na 
ocasião, o América perdeu o 
jogo no Independência, para 
a já rebaixada equipe do in-
terior paulista, e terminou a 
competição em quinto lugar, 
com 61 pontos.

MATEMÁTICA
As probabilidades do 

Departamento de Matemá-
tica da UFMG reforçam a di-
ficuldade da missão que o 
novo treinador do Cruzeiro 
terá. De acordo com a institui-
ção, o time tem, hoje, 1,1% de 
chance de subir para a Série 

DA REPORTAGEM

Os jogadores do Bahia 
realizaram o último treino 
em Salvador antes do embar-
que para Goiânia. A equipe se 
prepara para a partida contra 
o Goiás, marcada para as 19h 
desta sexta (16), pela 16ª roda-
da do Brasileirão.

No CT Evaristo de Mace-
do, os atletas iniciaram o dia 
com um intenso trabalho físi-
co. Em seguida, foram dividi-
dos em dois grupos: os joga-
dores de ataque fizeram um 
trabalho focado na troca de 
passes e finalizações; os do 
setor defensivo foram orien-
tados pelo técnico Mano Me-
nezes em uma atividade para 
ajuste de posicionamento.

Os atletas, então, par-
ticiparam de um treino de 
ataque contra defesa. No fim 
do treino, Mano montou um 

time com alguns dos atletas 
que têm sido titulares e pas-
sou orientações sobre posi-
cionamento e movimenta-
ção. Ainda houve tempo para 
um trabalho de cobranças de 
faltas frontais e penalidades.

Desgastado devido à 

DA REPORTAGEM

Então integrante da 
zona de rebaixamento, o 
frágil Coritiba impôs ao Pal-
meiras na quarta-feira sua 
terceira derrota consecutiva 
no Campeonato Brasileiro. 
Após a partida disputada no 
Allianz Parque, o muro da 
sede do clube acabou picha-
do com protestos direciona-
dos a Vanderlei Luxemburgo, 
Maurício Galiotte e ao elenco.

Em uma das inscrições 
nos muros do Palmeiras, o 
responsável pichou “Fora, 
Luxa”. O treinador, de fato, 
acabou demitido pela dire-
toria após o revés diante do 
time paranaense, deixando 
o cargo com um retrospecto 
de 18 vitórias, 15 empates e 
cinco derrotas. As outras ins-
crições, todas feita com tinta 
branca sobre o muro verde, 
diziam “Maurício Banana”, 
“elenco paneleiro” e “acabou 
a paz”. As mensagens foram 
visíveis por pouco tempo, já 
que funcionários do Palmei-
ras logo passaram a trabalhar 
na remoção das pichações.

Em derrocada no Brasi-
leirão, o Palmeiras permane-
ce com os mesmos 22 pon-
tos ganhos. Pela 17ª rodada, 
o time alviverde enfrenta o 
Fortaleza a partir das 19h30 
de domingo, no Estádio Cas-
telão.

DA REPORTAGEM

A contratação do ata-
cante Robinho levou uma 
empresa a romper seu con-
trato de patrocínio com o 
Santos. A Orthopride, rede de 
franquias da área de ortodon-
tia estética, que tinha acordo 
até fevereiro/2021 para exibir 
sua marca dentro dos núme-
ros da camisa do Santos, to-
mou a decisão nesta semana.

“Nós temos enorme res-
peito pela história do Santos. 
Mas neste momento deci-
dimos pelo rompimento do 
contrato de patrocínio. Nosso 
público é majoritariamente 
feminino e, em respeito às 
mulheres que consomem 
nossos produtos, tivemos 
que tomar essa decisão. Que-
remos deixar claro que não 
fomos informados previa-
mente sobre a contratação 
do Robinho, fomos pegos de 
surpresa pela imprensa no 
fim de semana”, disse o dire-
tor de operações da empresa, 
Richard Adam.

Robinho, 36 anos, aca-

ba de assinar um contrato de 
cinco meses com o Santos. 
Em novembro de 2017, uma 
corte em Milão, na Itália, o 
condenou a nove anos de pri-
são pelo crime de estupro de 
uma mulher, com outros cin-
co homens.

Trata-se de uma decisão 
em primeira instância, a qual 
cabem recursos. O jogador 
está recorrendo. Não é uma 
condenação definitiva, e Ro-
binho está livre para jogar.

A Orthopride é a pri-
meira empresa que toma 
uma ação efetiva por causa 
da chegada do jogador. Al-
gumas empresas afirmaram 
que iriam procurar o clube 
para ouvir esclarecimentos 
sobre a situação.

O presidente Orlando 
Rollo, que conduziu a ne-
gociação, afirmou ao jornal 
“Folha de S.Paulo” no último 
domingo que as críticas à 
contratação eram “dor de co-
tovelo” de torcedores rivais. 
Afirmou ainda que Robinho 
“não tem condenação com 
trânsito em julgado”.

Foto: Bruno Haddad

Cruzeiro ocupa a 19ª colocação na Série B, com 12 pontos

Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo

Muro foi pintado ainda durante a noite Orthopride cita “respeito às mulheres”

CRUZEIRO. Passadas 15 rodadas, nenhum time com menos de 19 pontos chegou entre os 4 primeiros

PARTE DE BAIXO

Bahia realiza último treino em 
Salvador antes de embarque

PALMEIRAS

Sede pichada e demissão de Luxa

SANTOS

Patrocinadora rompe 
contrato após acerto 
com Robinho

Foto: divulgação

Foto: raFael MacHaddo

Foto: divulgação

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 16 de outubro de 2020 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

A. Obviamente, só o lanterna 
Oeste (com quem o Cruzei-
ro empatou sem gols no do-
mingo), tem menos chance 
de acesso: 0,023%. Depois do 
resultado no interior de São 

Paulo, as probabilidades de 
rebaixamento para o Cruzei-
ro também cresceram: de 
50,1% para 53,6%. A diretoria, 
no entanto, ainda acredita no 
acesso à elite nacional e não 

cogita ideia de queda. A pró-
xima oportunidade de tentar 
mudar esse cenário será con-
tra o Juventude, na sexta-fei-
ra, às 21h30, no Mineirão, pela 
16ª rodada da Série B. Ainda 

sem definir o técnico, quem 
deve comandar a equipe é o 
auxiliar Célio Lúcio, zagueiro 
que fez sucesso com a cami-
sa cruzeirense na década de 
1990.

sequência de jogos, o volante 
Elias fez um trabalho regene-
rativo na fisioterapia. O late-
ral-direito João Pedro, que se 
recupera de uma cirurgia no 
joelho, e o meia Rodriguinho, 
que trata uma fissura no pé, 
fizeram academia e fisiote-

rapia. O técnico Mano Mene-
zes afirmou que a tendência 
é que repita a base do time 
que vem sendo titular nos jo-
gos: Douglas; Ernando, Lucas, 
Juninho e Juninho Capixaba; 
Gregore, Elias e Daniel; Clay-
son, Rossi e Gilberto.



Lei muda prazo da CNH
e limite de multas
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou nesta sema-
na a lei que altera o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Mas todas mudanças valerão 
depois de 180 dias da publi-
cação da lei. Ele anunciou a 
sanção durante live com o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Frreitas, autor do 
projeto de lei encaminhado 
pelo Executivo. “A intenção 
nossa é desburocratizar e fa-
cilitar a vida do motorista”, 
disse o presidente. A lei foi 
sancionada com três vetos, 
entre eles o trecho que previa 
que motos só poderiam tra-
fegar entre veículos apenas 
quando o trânsito estivesse 
parado ou lento. A proposta 
das mudanças foi encami-
nhada ao Congresso Nacio-
nal no ano passado por Bol-
sonaro. Era uma demanda de 
caminhoneiros sobre a perda 
da carteira por causa dos 20 
pontos. 

Depois de aprovação 
com modificações pelo Se-
nado, o projeto voltou para 
a Câmara, onde foi aprovado 
em 22 de setembro. Entre as 
principais medidas, a propos-
ta aumenta a validade da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) para 10 anos e vincula 

a suspensão do direito de di-
rigir por pontos à gravidade 
da infração. De acordo com o 
texto, a CNH terá validade de 
10 anos para condutores com 
até 50 anos de idade. O prazo 
atual, de cinco anos, continua 
para aqueles com idade igual 
ou superior a 50 anos. Já a re-
novação a cada três anos, atu-
almente exigida para aqueles 
com 65 anos ou mais, passa a 
valer apenas para os motoris-
tas com 70 anos de idade ou 
mais. Profissionais que exer-
cem atividade remunerada 
em veículo (motoristas de 
ônibus ou caminhão, taxistas 
ou condutores por aplicativo, 
por exemplo) seguem a re-
gra geral. O ministro Tarcísio 
de Freitas também destacou 
que o motorista vai poder sair 
de casa só com celular. “Hoje, 
todos os documentos, como 
certificado de registro e li-
cenciamento do veículo e a 
CNH, podem ser todos eletrô-
nicos a partir de agora”, afir-
mou. Ele também disse que 
ficou mais simples para as in-
frações leves e mais pesado 
para quem comete infrações 
graves, como dirigir sob efei-
to de álcool e praticar racha.

VEJA O QUE MUDA
Prazo de validade:
- CNH terá validade de 

DA REPORTAGEM

Uma tamanduá-ban-
deira fêmea muito debilita-
da foi resgatada pelo Corpo 
de Bombeiros às margens 
de uma estrada no setor de 
chácaras do Bairro Triunfo, 
em Confresa. Segundo os 
bombeiros, o animal estava 
com ferimentos e com sede. 
Os militares deram água à 
tamanduá e depois realiza-
ram a captura dela. O animal 
foi encaminhado ao veteri-
nário da cidade, onde rece-
beu medicação e curativos. 
Após receber alta, segundo 
os bombeiros, ela será devol-
vida à natureza em um local 
seguro onde poderá conviver 
com outros animais da espé-
cie. Os militares informaram 
que margens de estradas 
apresentam riscos aos ani-
mais silvestres. Caso alguém 
encontre um, deve acionar os 
bombeiros para o resgate.

DA REPORTAGEM

Um depósito de bagaço 
de cana pegou fogo e destruiu 
produtos da destilaria localiza-
da na BR-163 em Sorriso, saída 
para Sinop. A ocorrência foi 
registrada na quarta (14). De 
acordo com o Corpo de Bom-
beiros, o incêndio no depósito 
foi controlado pelos próprios 
funcionários do local. No en-
tanto, as chamas já haviam se 
espalhado para uma lavoura 
próxima, onde havia materiais 
a céu aberto.

Segundo os bombeiros, 
foram utilizados os hidrantes e 
os caminhões-pipa para con-
trolar o fogo e evitar que se 
propagasse para a edificação. 
Com o incêndio sob controle e 
devido à dificuldade em com-
bater nesse tipo de material, 
o resíduo permaneceu quei-
mando por opção do proprie-
tário. Ninguém ficou ferido.

DA REPORTAGEM

Mais de 400 famílias ca-
rentes que moram no Distrito 
de Aguaçu, zona rural de Cuia-
bá, foram beneficiadas com a 
campanha Vem Ser Mais So-
lidário. A iniciativa já atendeu 
milhares de pessoas que se 
encontram em vulnerabilidade 
social agravadas pelos efeitos 
da pandemia.

Como é o caso da Liliane 
Silva, 37 anos, uma das benefi-
ciadas que enfrenta dificulda-
des como a falta do alimento. 
“Esta cesta vai ajudar muito 
não só a minha família que pre-
cisa, mas como de todos aqui 
da comunidade”, disse.

Para o presidente da As-

sociação de Moradores, Ade-
mar Carlos Smaniotto, a ação 
solidária contribui para o sus-
tento das famílias em risco so-
cial. “Quero agradecer muito a 
primeira-dama e todos envol-
vidos por esse benefício, que 
é uma grande obra na minha 
vida e de todos que moram 
nesta região”, comentou.

A presidente da Associa-
ção Mais Mulheres por Cuia-
bá, do Distrito de Aguaçu, Lí-
dia Ferreira da Silva, disse ser 
gratificante receber os dona-
tivos. “Esses alimentos e kits 
contemplam famílias que re-
almente estão necessitadas. 
Estamos muito felizes por esse 
pressente que vocês estão nos 
proporcionando”.

Foto: Divulgação

CNH passa a ter 10 anos de validade

Militares deram água à tamanduá e depois realizaram a captura

Incêndio atingiu materiais a céu aberto

Entrega de cestas básicas no Distrito de Aguaçú

TRÂNSITO. Entretanto, novas regras só começam a valer daqui 180 dias

CONFRESA

Tamanduá-bandeira é resgatada 
com sede e com ferimentos

SORRISO

Depósito de bagaço de cana
pega fogo e destrói produtos

AQUAÇÚ

Famílias de distrito 
são atendidas com 
cestas básicasFoto: Divulgação

Foto: Corpo De BomBeiros

Foto: Josi pettengill
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10 anos para condutores com 
até 50 anos de idade. O prazo 
atual, de cinco anos, continua 
para aqueles com idade igual 
ou superior a 50 anos. Já a 
renovação a cada três anos, 
atualmente exigida para 
aqueles com 65 anos ou mais, 
passa a valer apenas para os 
motoristas com 70 anos de 
idade ou mais;

- Profissionais que exer-
cem atividade remunerada 
em veículo (motoristas de 
ônibus ou caminhão, taxistas 
ou condutores por aplicativo, 
por exemplo) seguem a regra 
geral.

Pontuação:
- O texto aprovado tam-

bém muda a escala de pon-
tuações para suspensão da 
carteira. O motorista perderá 
a CNH se tiver 20 pontos e 
duas ou mais infrações gra-
víssimas; 30 pontos e apenas 
uma infração gravíssima ou 
40 pontos e nenhuma infra-
ção gravíssima;

- Motoristas profissio-
nais poderão atingir o limite 
de 40 pontos, independente-
mente da natureza das infra-
ções cometidas. De acordo 
com a regra atual, a suspen-
são ocorre quando o condu-
tor atinge 20 pontos em 12 
meses ou por transgressões 

específicas.
Cadeirinha:
- A obrigatoriedade do 

uso da cadeirinha para crian-
ças nos veículos, hoje exigida 
até os 7 anos de idade, pas-
sou para 10 anos ou 1,45 me-
tro de altura.

Faróis:
- É obrigatório manter 

os faróis acesos durante o dia, 
em túneis e sob chuva, nebli-
na ou cerração, e à noite.

Pena de reclusão:
- Em casos de lesão cor-

poral e homicídio causados 
por motorista embriagado, 
mesmo que sem intenção, a 
pena de reclusão não pode 
ser substituída por outra 
mais branda.

Exame toxicológico:
- A exigência é para 

condutores com carteiras das 
categorias C, D e E fazerem 
exame toxicológico na obten-
ção ou renovação da CNH e a 
cada dois anos e meio.

- Para adaptar os prazos 
em razão das validades dife-
renciadas da carteira, somen-
te os motoristas com menos 
de 70 anos precisarão fazer 
novo exame depois de dois 
anos e meio da renovação. 
Atualmente, quem tem 65 

anos ou mais precisa repetir 
o exame depois de um ano e 
meio, periodicidade que pas-
sa a ser exigida para aqueles 
com 70 anos ou mais.

Retenção de CNH:

- Na penalidade por di-
rigir com velocidade 50% su-
perior à permitida na via, a 
suspensão passará a depen-
der de processo administra-
tivo.
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